Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund
Stiftet 1921
Mødt: Henrik Sohl, Tommy Riisgaard, Paul Erik Henriksen, Erwin Holt, Niels Jørn Nielsen, Kim Hansen
Afbud fra: Ernst-Dieter Bohlbro, Jens Erik Lind, Bjarke Skipper
Gæster: Nels Thorsgaard, Kjeld Theilgaard, Kaj Jørgensen, John Jannsen, Torben Jensen /BF, Marianne
Kjær/BF
Afbud fra Arne Christensen
Referat fra 1. bestyrelsesmøde torsdag d. 27.2.2014 kl. 18.00 på Hellevad Brandstation

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat
OK
Pkt. 2 Beredskabsforbundet – Konsulent Torben Jensen – Hvad kan vi gøre for Jer?
Tak for invitationen. Jeg er glad for at komme med til mødet for at få indblik i SFB.
Der er jo nok nogen forskel på hvordan brandslukningen er organiseret Sønderjylland og resten af
Danmark.
Torben Jensen er til for at bringe Beredskabsforbundet ud i landet. Der kan vi få hjælp til kampagner
for nye medlemmer og få materiale om BF.
Beredskabsforbundet skal ifølge aftale med regeringen sørge for at der bliver arrangeret 250
forebyggelseskurser i år, stigende til 1000 om nogle år.
Vi – vores medlemmer - skal derfor gerne deltage i disse kurser for at få opfyldt målet. Det er meget
vigtigt da tilskuddet til SFB jo også afhænger af at dette mål nås.
Kurset er omkring forebyggelse med fokus på dagligdags hændelser og hvordan det kan forhindres.
Kurset varer 3 timer og er gratis for deltagerne.
Der er stadigvæk midler til hvervning, indtil 1. april er det stadigvæk Henrik Stage, derefter skal vi
tage fat på Torben Jensen.
Torben har fået kontor ved Beredskabsstyrelsen i Haderslev.
Pkt. 3 Siden sidst
a. Tak til Arbejdsgrupperne og dem der bare gør en forskel, når de tager ud og repræsenterer SFB
Formanden: tak til alle der tager ud på forbundets vegne, ingen nævnt, ingen glemt
b. Velkommen til de nye i bestyrelsen… /Henrik
Ingen nye i bestyrelsen
c. Bordet rundt
Aabenraa – Tommy: Beredskabschefen er begyndt på audit ved de enkelte brandværn, det opfattes
meget positivt.
Tønder – Paul Erik: Beredskabschefen deltager i strukturudvalget og taler de frivillige brandværns
sag.
Der afholdes også dialogmøder i Tønder hvor brandværnenes forhold drøftes.
Sønderborg – Kim: Her afholdes der også audit, det bruges til at planlægge fremtidige investeringer
og udd. behov og selvfølgelig om øvelser og udrykningstider er overholdt.
Der er ændret i sammensætningen af beredskabskommissionen så der nu foruden borgmester og
politi repr. er 3 politikere, 1 medlem fra BF og 2 fra brandværn som nu kun har taleret men ikke
stemmeret.
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Pkt. 4 Beredskabsforbundet – Marianne Kjær – siden sidst – og udpegning af repræsentant fra SFB
I landssekretariatet er bl. a. de journalistiske medarbejdere fyret og der skal i stedet for ansættes
personale som skal tage ud for at lave presseomtale m.m. for kredsene.
Der er flyttet opgaver til regionerne og derfor er Torben og sine kollegaer ansat.
Der er igen landsrådsmøde på Nyborg Strand i år er det 21. – 22. juni. Der kommer snart lister ud til
tilmelding.
Der har været årsmøde i alle regioner, der er kommet 2 nye kredsledere og 6 nye vicekredsledere.
Kim spurgte til hvilke muligheder vi har for at få medlemslister opdateret hurtigere og bedre.
Marianne vil forsøge at trække lister ud af systemet og sende dem. Så må vi se om det er muligt at vi
kan ændre dem og få de nye lister ind i systemet.
Jens Erik Lind blev genvalgt som repræsentant for SFB i BF
Pkt. 5 John Jannsen – Internationaler Sternfahrt in Sønderborg 2017
Arbejdet er igen startet op efter kommunalvalget. Udvalget tager til Schweiz i Kristi Himmelfarts
ferien og skal i 2015 promovere vores Sternfahrt ved arrangementet.
Der er p.t. mange ideer som skal afprøves og sorteres, bl. a. er der ønsket om mere faglighed.
Der vil komme mange opgaver som skal fordeles når vi kommer længere frem imod 2017
Pkt. 6 Museet – Arne Christensen
Bestyrelsen beslutter at afvikle museet. Der laves en plan for afvikling som besluttes til næste
bestyrelsesmøde. De enkelte brandværn får mulighed for at hente deres eget materiel hvis vi
beslutter en afvikling.
Pkt. 7 Hjemmesiden er opgraderet - Frivillige-brandvaern.dk /Kim Hansen
Hjemmesiden bliver opdateret med oplysninger når de modtages.
Kaptajner opfordres til at opdatere oplysninger ved skift og om ændringer ved medlemmer så bladet
”Beredskab” kan sendes til alle medlemmer.
Pkt. 8 Økonomi – Henrik / Tommy
a. Tilskud Private / Offentlige
Vi modtager tilskud på 90.000 kr. fra Beredskabsforbundet, ingen tilskud fra private og andre kilder.
b. + / _ på kassen siden sidst
Der er p.t. 80.000 kr. i kassen, men da der blev købt mange medaljer før stævnet 2013 hvor der kun
blev udleveret 17, men efterfølgende er sendt over 30 til brandværn igen er bestilt mange medaljer
vil det dræne kassebeholdningen noget.
Der er bestilt ordensbånd med det nye 40 års og 50 års tegn.
Det blev aftalt at når der skal gives gaver til eksterne f. eks. til brandværns jubilæum el. fødselsdag
gives en gave eller penge for 250 kr. + et fortrykt kort.
Interne gaver f. eks når et medlem stopper i bestyrelsen gives en gave efter eget valg til 500 kr.
Der kom forslag om at lave en fælles kørselsordning i forbindelse med mindegudstjenesten i Holmens
Kirke. Det kan f. eks være en bus og i samarbejde med Beredskabsforbundet.
Der skal laves en fælles medalje til brug for brandværnsmarchen. Så er det kun båndet der skal skiftes
hvert år. Dette vil formindske omkostningerne til marchen meget.
Pkt. 9 Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægternes § 4
Slettes da det er overflødigt.
Pkt. 10 Nedsættelse af arbejdsgruppen til Stævnet i Agerskov d. 13. september 2014 /Henrik
Tommy deltog i det første møde med Agerskov.
Henrik, Tommy, Paul Erik og Kim deltager i næste møde d. 25. juni kl. 19.00 i Agerskov.
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Pkt. 11 Årets møderække
a. BF landsrådsmøde d. 21 + 22. juni
Vi har 20 pladser som besættes efter først til mølle princippet blandt alle brandværns medlemmer (5
fra hver kommune). Tilmelding senest midt i april. Invitation kommer fra Beredskabsforbundet.
b. March d. 16. august i Bylderup-Bov
c. Stævnet d. 13. september i Agerskov
d. Bestyrelsesmøder
d. 22. maj i Haderslev ved BRSSJ (Torben Jensen)
d. 13. september i Agerskov til stævnet
d. 27. november i Ravsted (Niels Jørn Nielsen)
d. 26. februar 2015 i Hørup (Ernst –Dieter Bohlbro)
Pkt. 13 Eventuelt – Ordet er frit

Mødet sluttede omkring kl. 22.00
Referent Kim Hansen
Sekretær.
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